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 2استادیار دانشگاه ایالم
 3دانشیار دانشگاه ایالم
نام نویسنده مسئول:
زینب بهزادی

چکيده
با توجه به ابتالی جامعه به موضوع زینت ،بررسی دیدگاه مذاهب پنجگانهی
اسالمی درباره حکم فقهی زینت ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.از نظر فقهای
امامیه و اهل سنت بدون هیچ اختالفی ،زینت بر اساس آیه ی  31سوره نور «وَ
لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » ،به دو قسم پنهان و نمایان تقسیم می شود؛
اما در مصادیق آن بین فقها اختالف نظر وجود دارد .بنا به نظر اکثر فقهای امامیه
و اهل سنت ،حد مجاز آشکار کردن زینت زنان در مقابل نامحرم ،صورت و دست
ها به شرط اینکه بدون آرایش و زینت باشد و یا اینکه مورد فتنه و از روی ریبه
واقع نگردد .در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی صورت پذیرفته ،نظرات
فقهای مذاهب پنجگانه اسالمی در باب احکام شرعی مربوط به زینت کردن زن
در مقابل نامحرم و غیر آن ،طرح و بررسی شده و به بیان اشتراکات و افتراقات
دیدگاه های فقهی آنان ،پرداخته شده است.

واژگان کليدي :زینت آشکار ،زینت پنهان ،حکم زینت ،پوشش.
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مقدمه
آراستگی و زیبایی نیاز فطری انسان و به خصوص زنان است ،اسالم به این مسأله اهمیت ویژهای داده ،قرآن هیچ گاه این حس را
سرکوب و استفاده از آن را منع نکرده و با صراحت اعالم مىدارد که زینت هایى که خدا داده در ابتدا و بالذات متعلّق به بندگان خوب وصالح
خداست؛ اما دین مجموعهای از بایدها و نبایدهاست ،و درباره ی بحث مورد نظر ،حد و مرزهایی را برای آن قرار داده است و بر اساس اینکه،
زینت را برای چه کسی و کجا و چه نوع زینتهایی را میتواند آشکار میکند ،قوانین خاصی در نظر گرفته ،تا عفت وحیای زن بهتر و بیشتر
حفظ شود و نیز سالمت جسمی و روحی زن را مورد توجه قرار داده است.

دیدگاه اماميه
آرایش زن برای شوهر ،نه تنها اشکالی ندارد ،بلکه در اسالم ،مستحب شمرده شده و زنى که در آرایش و زینت خود براى شوهر کوتاهى
کند ،مورد نکوهش قرار گرفته است .نظافت ،آرایش و آماده کردن خود برای شوهر یکی از مسؤلیتهای اخالقی زن در برابر شوهرست.
اسالم به زنان سفارش می کند که خود را برای شوهرانشان زینت و آرایش کنند و به دلخواه آنان عمل کنند و با ظاهر نمودن
زیباییهای آشکار و پنهانی هر چه بیشتر دل شوهر را به دست آورند.
نکتهی مهمی که در این قسمت وجود دارد ،این است که زنان فقط در برابر شوهرانشان میتوانند تمام اندامشان را هویدا کنند از سر
تا کف پا و حتی عورتین.
فقهای شیعه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بدن زن عورت است و باید آن را از نامحرم بپوشاند ،و البته در مورد محارم نیز ،حدی
قائل شده است؛ اما در مقابل شوهر هیچ محدودیتی ندارد(سیوری حلی1425 ،ق.)712:
شیخ مفید میگوید « :برای زن مسلمان ،حالل نیست که زینتش را آشکار کند؛ مگر برای کسانی که خداوند آنها را در کتاب خود
[قرآن] مباح دانسته است [که در آیه به صراحت آشکار کردن آن را برای شوهر مجاز میداند] و شایسته است زن لباس نازک به تن کند
هنگام خواب ،و خود را مزین کند مخصوصاً برای شوهر ،نه برای دیگر مردم»(بغدادی(مفید)1413 ،ق.)57-56 :
صاحب جواهر میگوید« :همهی بدن زن عورت است؛ مگر در مورد زوج و محارم»(محقق اردبیلی،بیتا .)545:
محقق حلی در شرایع االسالم گفته است« :مرد میتواند به ظاهر و باطن 1بدن محارم خود نگاه کند؛ مگر عورت و همچنین زن[
میتواند به ظاهر و باطن محارم خود نگاه کند؛ مگر عورت] (حلی(محقق)1408 ،ق.)213:
درتنقیح الرائع آمده است« :مرد میتواند ،به ظاهر و باطن بدن همسر خود نگاه میکند و به بدن محارم به غیر از عورت»(سیوری:،
 .)22شوهرمیتواند به تمام بدن همسرش به قصد لذت نگاه کند .نظر بر این است که زنان براى شوهران خویش تزیین کنند و به جمیع بدن
زوجات خود نگاه کنند حتى فرج (بر کراهیّت) (سیوری1425 ،ق.)22 :
زن زینت خود را فقط برای شوهر و محارم خود ،می تواند آشکار کند؛ البته زینت در مقابل همسر با سایر محارم ،از دو جهت تفاوت
دارد:
 .1در مورد محارم محدودهی مشخصی دارد؛ اما در مورد همسر محدودیتی ندارد.
 .2زینت در مقابل همسر؛ عالوه بر ادلهی عموم استحباب زینت ،گاهی بر زن واجب میشود ،به طوری که عدم آرایش و تجمل ،از
مصادیق عدم تمکین و نشوز ،محسوب میشود؛ همچنانکه در تحریرالوسیله ،در بیان مصادیق نشوز 2،آمده:
نشوز در زوجه ،خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب مىشود ،از اینکه خود را تمکین نکند و چیزهایى را که تنفرآور است و
ضدیّت با تمتع و لذت بردن از او دارد از خود برطرف نکند بلکه ترک نظافت و آرایش خود با اینکه شوهر آنها را مىخواهد از این قبیل
است»(موسوی خمینی ،بیتا.)543 :
فقهای شیعه برای اثبات نظر خود به دالیلی تمسک جستهاند ،که عبارتند از:
أ.کتاب
مهمترین دلیل و نص بر اثبات اظهار زینت در مقابل شوهر آیه  31سورهی نور است که در این فصل در مباحث مختلف زینت کردن
به آن استناد میشود ،خداوند میفرماید:
 -1باطن هر چیز ،عبارت است از طرف درونى آنکه از دید ،پنهان است؛ مانند اعضای داخلى بدن ،عورت ،ته کفش ،کف دست وپا و قسمت درونى ذراع

دست.
 -2مشهور بدون إذن شوهر از خانه بیرون رفتن زوجه را نشوز میدانند و زن ناشزه نفقه ندارد.
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وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِالَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ وَ ال
یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِالَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما
مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ
زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ؛ و به زنان با ایمان بگو« :دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى
ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که [طبعاً] از آن پیداست .و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش [فرو] اندازند ،و زیورهایشان
را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران
خواهرانشان یا زنان [همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بىنیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل
نکردهاند ،آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونهاى به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مىدارند معلوم گردد .اى مؤمنان ،همگى [از مرد
و زن] به درگاه خدا توبه کنید ،امید که رستگار شوید»( .نور.)31/
محقق اردبیلی در زبدة البیان پس از توضیح زینت برای نامحرمانی که خداوند متعال آشکار کردن آن را حرام کرده میگوید« :زینت
فی نفسه جایز است و نگاه کردن به آن جایز است و حرام نیست ،برای کسانی که از این حکم مستثنی شدهاند ،مراد از زینت محرمی که
خداوند متعال آشکار کردن آن را حرام میداند ،موضع زینت است؛ البته اگر ریبه ،شهوت ،یا فتنهای نداشته باشد و ظاهرآن است که نظر
[محارم] به سایر بدن جایز است ،مگر عورت ،که مخصوص شوهر است».
صاحب مجمع البیان بیان میدارد:
زنان زینتهاى باطن خود را تنها در برابر شوهران آشکار مىکنندو پیش آنها الزم نیست روسرى داشته باشند .منظور این است که
زمینه را براى تحریکات شهوى آنها فراهم سازند» .پیامبرخدافرمود« :خدا لعنت کندزنى که خضاب و سرمه نکند .همچنین زنى که شوهر را
اجابت نکند و در انجام خواستها ،تأخیر وکوتاهى کند و عذرهاى پوچ بتراشد ،ملعون شمرده شده است»(طبرسی.)217:1372 ،
در کنزالعرفان آمده « :وقتى که مطلقا از آشکار کردن زینت (به جز زینت ظاهرى) نهى فرمود به تخصیص آن به صورت جواز از آن
براى شوهران و سایر محارم اشاره کرد .دلیل اباحه بر شوهر این است که اظهار زینت بر شوهر ،انگیزة همبسترى مىشود که مقصود اصلى از
ازدواج مىباشد»(سیوری1425 ،ق.)712:
ب .روایات
فقهای شیعه عالوه بر کتاب ،روایات را دلیل بر مدعای خود میدانند که به چند مورد از آن اشاره میکنیم:
روایت اول؛زنی خدمت پیامبر(ص) رسید و پرسید حق شوهر بر زن چیست؟ نبی اکرم (ص) فرمود« :أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَتْ فَخَبِّرْنِی عَنْ
شَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْنِی تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ
زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا؛حق شوهر بیشتر از این است ،زن گفت :مرا ار آن آگاه کن .پیامبر(ص)
فرمودند :روا نیست بر زن که بدون اجازهی شوهر روزه مستحبی بگیرد و بدون اجازهی او از خانه خارج شود و بر زن الزم استکه خویش را با
خوشبوترین عطرها خوشبو نماید و به بهترین وجه بیاراید و بهترین لباسهای خود را بپوشد و بامدادان و شامگاهان خود را بر شوهر عرضه کند
و حقوق شوهر بر زن بیشتر از اینهاست که گفتم»(کلینی1407 ،ق.)508 :
روایت دوم؛ پیامبر(ص)فرمود « :ال یَحِلُّ اَنْ تَنامَ حَتَّی تَعْرِضَ عَلَی زَوْجِها وَ تَخْلَعَ ثِیابَها؛بر زن روا نیست؛ که به خواب برود جز اینکه
خود را برای همسرش آماده نموده باشد و خود را به شوهر عرضه کند»(حر عاملی1409 ،ق .)158 :
از سوی دیگر ،زن نباید با آشکار کردن زینت ها و آرایش کردن برای غیرشوهر خود ،خویش را در معرض تماشای دیگران قرار داده و
با پوشیدن لباس های نامناسب و محرک که موجب جلب توجه دیگران است از منزل خارج شود .اینگونه حرکات موجب بیمهری شوهر و
رواج فساد در جامعه میگردد.
روایت سوم؛ نبی اکرم(ص) فرمود « :اَیُّ اِمْرَأَةِ تَطَیِّبَ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِها الهِیَ تُلْعَنْ حَتّی تَرْجَعَ اِلی بَیْتِهَا؛هر زنی که خود را خوشبو
کند و از منزل خارج شود ،تا زمانی که به خانه برگردد ،مشمول لعن و نفرین خواهد بود»(همان.)411:
فعل معصومين(ع)
در میان معصومین(ع) ،حضرت زهرا(س) ،به عنوان زن نمونهی تاریخ ،و اولین و آخرین زن شایستهی خلقت ،حجت ما بر این مدعاست.
در احواالت و سیرهی آن حضرت ،آمده است که ایشان در خانه خود را میآراستند و عطر مخصوص و ویژهی همسرشان ،امام علی(ع) داشتند.
حضرت فاطمه (س) به عنوان زینت و استحباب ،انگشتری به دست میکردند و از قول پیامبر فرمودند« :عَنْ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ لَمْ یَزَلْ یَرَى خَیْراً؛هرکس انگشتری عقیق به دست کند ،همواره خیر میبیند»(طبرسی.)88:1372 ،
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 .2-1حکم زینت براي شوهر
دیدگاه اهل سنت
در مورد زینت کردن زن برای شوهر از نظر چهار مذهب اهل سنت اینگونه به دست میآید که زینت کردن زن برای همسرش در
جمیع حاالت و شکل ها ،هرگونه که زن بخواهد و به هرکیفیتی ،مباح است و نگاه کردن شوهر به همهی بدن زن جایز است(ابن نجیم،
1422ق 471:و ج 3ص 555؛ رعینی1416 ،ق 23-21 :و 155؛ شربینی129:1377 ،؛ بهوتی2001 ،م 265 :؛ نووی ،بیتا 100: ،و سرخسی،
بیتا.)147:
فوزان مینویسد « :زینت کردن با فطرت زن سازگار است و در اسالم در این امر ،هیچ ممنوعیتی برای زن وجود ندارد؛ بلکه مورد تأیید
و مورد نظر اسالم است و بر زن مسلمان واجب است با شیوه ای مناسب[ در پوشش] از قبیل؛ پوشیدن لباس خوب ،استعمال بوی خوش و
داشتن حسن معاشرت ،نزد شوهر حاضر شود؛ چرا که این عمل او باعث جلب توجه ،دوام محبت و هماهنگی بیشتر زوجین میشود و زن از
آراستن خود بر غیر شوهر بر حذر داشته شده است ،اینکه زن بخواهد در بیرون از خانه و در کنسرتها وقت بگذارد و صورت خود را آرایش
کند؛ اما در خانه ،به ظاهر خود اهمیت ندهد و نزد شوهر موقع استراحت با هیئت و شکل به هم ریخته ،بوی بد یا لباس مخصوص کار و
آشپزی و حاضر شود ،خالف حسن معاشرت میباشد و زنی که در پی تحصیل رضایت الهی است ،باید مراقبت کرده و رضایت شوهر را جلب
کند»(فوزان ،بیتا .)20-19 :
باتوجه به آنچه که در ادامهی بحث به آن پرداخته میشود ،میتوان نتیجه گرفت تمام آن زینتهای ظاهر و باطن از قبیل؛ استعمال
مواد آرایشی و سرمه برای زیبایی چهره ،به کار بردن زینتآالتی؛ مانند :انگشتر ،دستبند ،گردنبند و گوشواره برای زن در مقابل شوهر جایز
است و عورت بودن زن برای شوهر استثناء شده است و مرد به تمام بدن زن خویش نگاه میکند.
فقهای اهل سنت در اظهارات خود در جواز استفاده از زینت توسط زن برای شوهر به دالیلی استناد میکنند از جمله:
أ .کتاب
آیهی31سورهی نور که به صراحت ابدای زینت را برای شوهر مجاز میداند.
صاحب کشف االسرار مینویسد « :جایز است بر گروههای محارمی که در آیه ذکر شده که به زینت باطنی زن نگاه کنند؛ ولی به ما
بین زانو و ناف نگاه نمیکنند؛ اما در مورد شوهر جایز است به همهی بدن زن خود نگاه کند؛ مگر نگاه کردن به فرج زن که کراهت دارد»(میبدی،
.)521:1371
جصاص در ذیل آیه به نقل از ابوبکر تصریح میکند « :ظاهرآیه اقتضای مباح بودن ابدای زینت[زینت باطنی] برای زوج دارد»(.
جصاص،بیتا).
ب .روایت
از عایشه روایت شده « :کنُتُ اغتَسِل اَنَأ وَ النَّبِیَ(ص) مِن إِناءِ الواحِد؛ با پیامبر غسل میکردم ،در یک کاسه»(بخاری جعفی1981 ،ق:

.)72
از این روایت اینگونه بر میآید ،که شوهر میتواند به تمام بدن زن نگاه کند و نیازی نیست زن بدن و زینتهای بدن را بپوشاند.
دیدگاه اماميه
فقهای شیعه ،با استناد به آیهی  31سورهی نور آشکار کردن زینت در مقابل محارم را جایز میدانند.
ابن ادریس در السرائر میگوید » :و تمسک بقوله تعالى وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..فنهاهنّ عن إظهار زینتهن ألحد إال من
استثنى؛ با توجه و تمسک به قول خداوند تعالی که فرموده ،زینتهایشان را به غیر از شوهر و کسانی که در این آیه استثناء شدهاند[محارم]،
آشکار نکنند»(ابن ادربس حلی1410 ،ق.)609 :
صاحب مختلف الشیعه نیز ،همین نظر را دارند (حلی(عالمه)1413،ق.)109:
صاحب شرائع االسالم میگوید« :مرد میتواند به ظاهر و باطن بدن محارم خود نگاه کند؛ مگر عورت و همچنین زن[میتواند به ظاهر
و باطن محارم خود نگاه کند؛ مگر عورت]» (حلی (محقق)1408 ،ق.)213 :
فاضل مقداد مینویسد« :مرد ،به ظاهر و باطن بدن همسر خود نگاه میکند و به محارمش به غیر از عورت»(سیوری1425،ق.)22:
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اکنون ،به بررسی سخنان فقیهان می پردازیمتا روشن شود آیا اجماعی وجود دارد که بر بانوان روا بداند ،به جز از شرمگاه ،دیگرجاهای
بدن را از مَحْرَمان نپوشانند.
پیش از هر چیز ،نکته ای در خور یادآوری است و آن این که هرجا ،نگاه کردن به بدن زن ،برمرد روا باشد ،پوشیدن همان جا ،بر زن
واجب نیست .ولی عکس آن ،روا نیست .یعنی چه بسا ،پوشش جاهایی از بدن ،بر زن واجب نباشد؛ امّا بر مرد روا نباشد به آن جاها نگاه کند؛
یعنی الزمه واجب نبودنِ پوشش ،روا بودنِ نگاه نیست.
صاحب عروة الوثقی مینویسد« :نگاه به همه جای بدن بانوانی که ازدواج با آنان حرام است ،چه به نسب ،چه به رضاع و چه به مصاهره،
به جز شرمگاه ،رواست ،در صورتی که لذّت جویی وریبهای در کار نباشد .این چنین است نگاه بانوان یاد شده ،به این مردان» (طباطبایی(یزدی)،
1419ق.).803:
الزمه روایی نگاه ،واجب نبودن پوشش است؛ بنابراین نظرصاحب عروه این می شود :بر بانوان الزم نیست خود را از مَحْرَمان نسبی،
مانند :برادر ،پدر ،عمو ،دایی ،مَحْرَمان سببی ،مانند :پدرشوهر ،مَحْرَمان رضاعی ،مانند برادر رضاعی ،پدر رضاعی و… بپوشانند.
« مرد می تواند ،به ظاهر و باطن همسر خود بنگرد و نیز می تواند ،به بدن بانوان مَحْرَم خود ،به جز شرمگاه آنان نگاه کند .زن نیز
همین طور است» (حلی(عالمه)1413 ،ق6:؛ حلی ،فخرالمحققین1387ق ،7:حلی 307 :1407 ،و کرکی(محقق ثانی)1414 ،ق .)32:
محمد حسن نجفی مینویسد« :مرد میتواند به همه جای بدن بانوان مَحْرَم (آن گروه که ازدواج با آنان ،به نسب ،به شیرخوارگی ،به
پیوند و ملکیت ،حرام است) به جز شرمگاه ،نگاه کند .این ،در صورتی است که لذت بری و ریبه ای در کار نباشد؛ همچنین زن میتواند بدون
لذت و ریبه به همه جای بدن ِمَحْرَم خود ،به جز شرمگاه ،نگاه کند»(نجفی .)1404:303 ،در آنچه یاد شد ،هیچ اختالفی بین فقیهان وجود
ندارد.
امام خمینی در این زمینه فرمودهاند « :مرد و زنى که با یک دیگر محرمند ،اگر قصد لذّت نداشته باشند ،مى توانند غیر از عورت به
تمام بدن یک دیگر نگاه کنند ،بنابر این مرد می تواند بدون قصد لذّت به همه بدن زنانی که با آنان محرم است نگاه کند و الزم نیست زن در
مقابل محارم خود بدن و زیباییهای خود را بپوشاند ،اما مرد با قصد لذت به هیچ جای از بدن محارم خود (غیر از همسر) نمی تواند نگاه
کند(موسوی خمینی ،بیتا 242:و همو ،ج.)265 :3

ادلهي اماميه مبنی بر زینت مقابل محارم
فقهای شیعه در اظهار نظرات و مستندات خود در مورد بحث زینت در مقابل محارم به دالیلی متمسک میشوند؛ از جمله:
کتاب
«وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِالَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ...؛ و
زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا
پسران خواهرانشان آشکار نکنند».
مفسرین شیعه ،میگویند«:کسانی را که زن میتواند ،زینت خود را مقابل آنها آشکار کند ،به اصطالح فقه همان محارم نسبی و سببی
هستند که خداوند متعال آنها را در این آیه معرفی میکند»(.طباطبایی1388 ،ق 113:و مکارم شیرازی.)1369:438،
در برابر پدر و پدر شوهر و پسر و پسر شوهر و برادر و پسر برادر و پسر خواهر نیز الزم نیست ،زینتهاى باطن خود را پنهان کنند؛
زیرا اینها محرمند و نمیتوانند با زن ازدواج کنند ،جد شوهر و نوه شوهر نیز محرمند همه اینها جواز نگاه کردنشان به شرطى است که فسادى
در بین نباشد .اینها مىتوانند بدون قصد تلذذ به زن نگاه کنند( .طبرسی.)217 :1372 ،
صاحب المیزان میگوید« :طوایف هفتگانهاى که قرآن از آنها نام برده محرمهاى نسبى و سببى هستند .و اجداد شوهران حکمشان
حکم پدران ایشان ،و نوههاى شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است»(.طباطبایی1388 ،ق.)156 :
وجه تخصیص محارم این است که هم محارم با هم نیاز به معاشرت دارند و هم خوف فساد از جهت آنها وجود ندارد؛ چون محارم از
جماع با محارمشان نفرت دارند و همچنین زن در مسافرت (و غیر مسافرت) در سوار شدن بر مرکب و پیاده شدن از آن نیاز به کمک محارم
دارد(سیوری1425 ،ق.)14 :

دیدگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت نیز با استناد به این آیه آشکار کردن زینت را برای محارمی که در این آیه ذکر شده مجاز میدانند؛ اما در مقدار و
حد مجازی که زن میتواند زینت خود را آشکار کند اختالف دارند ،که در اینجا به آن اشاره میکنیم:
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حنفیه؛ نگاه کردن به جزء صورت زن محرم ،سر و سینه ،پاها و بازوها و نظر کردن به پشت و شکم و رانها حرام است چون اینها مواضع
زینت نیستند[که آشکار کردن آن مجاز باشد]( .ابن نجیم1422،ق.)220:
مالکیه؛ همهی بدن زن عورت است برای مرد مَحرم او؛ به جزء صورت و اطراف آن و باالتر و گردن و شامل همهی موها ،بازو و دست
است؛ اما شامل سینه و ساق پا نمیشود»(خرشی1418 ،ق.).464 :
شافعیه؛ نگاه کردن به زن بالغه بین ناف و زانو ،حرام است؛ اما نظر کردن به غیر از اینها اگر به قصد شهوت نباشد ،جایز است( .ابن
قدامه.)12 :1994 ،
حنبلیه؛ نگاه کردن مردان محارم زن ،به آنچه که غالباً آشکار است؛ مثل گردن و سر و کفین و پاهاست جایز است؛ اما آنچه که غالباً
.
مستور است؛ مثل سینه و پشت و مانند آن جایز نیست (ابن قدامه).1994:265 ،
همهی مذاهب اهل سنت نگاه کردن به صورت و اطراف آن را را قبول دارند و اختالف در مورد آنچه که موجب مفسده است ،میباشد
و مالکیه خوف از فتنه ،و حنفیه و حنابله عدم تبرج را شرط میدانند ( زحیلی1418،ق.)265 :
حلو مینویسد« :بهترین رأی ،نظر حنابله میباشدکه گفتهاند ،محارم فقط به آنچه از زینت و بدن زن که عادتا آشکار میشود و زن
عادت به آشکار کردن آن دارد ،میتوانند نگاه کنند؛ همانند سر ،گردن ،کفین ،و ساق و پاها و آنچه غالباً پوشیده است؛ مثل سینه ،پشت و
شکم ،در صورتی که ضرورت نداشته باشد ،جایز نیست نگاه کند»(ر.ک .حلو2006 ،م.) 55:
فقهای اهل سنت برای نظرات مبنی بر آشکار کردن زینت مقابل محارم به مهمترین دلیلی که استناد میکنند ،قول خداوند کریم
در سورهی نور میباشد:
کتاب
مهمترین نص و دلیل وارده در این مورد ،آیهی  31سورهی نور میباشد .مفسرین اهل سنت ،نیز همانند مفسرین شیعه یک نظر دارند
و آن این که آیه به صراحت ،محارمی را که زن میتواند ،زینتش را نزد آنها آشکار کند را ،معرفی میکند.
فخر رازی در تفسیر خود علت اینکه خداوند ،آشکار کردن زینت را برای محارم مجاز دانسته مینویسد« :محارم با هم نیاز به معاشرت
دارند و هم خوف فساد از جهت آنها وجود ندارد؛ چون محارم از جماع با محارمشان نفرت دارند و همچنین زن در مسافرت (و غیر مسافرت)
در سوار شدن بر مرکب و پیاده شدن از آن نیاز به کمک محارم دارد ،سپس در ادامه ،در مورد عدم ذکر عمو و دایى در مستثنیات محارم،
مىگوید شاید به جهت این ذکر نشده که آنها نروند وصف براى پسرهایشان کنند و از این جهت فتنه و فساد حاصل شود»(رازی ،فخرالدین:
.)361
زینت زن مقابل زنان دیگر
اسالم به مسئله ی پوشش بسیار اهمیت داده است؛ حتی برای پوشش زن در جلو زن ،نیز مقرراتی وضع نموده است.
زن میتواند زینت خود را فقط مقابل زنان مسلمان ،آشکار کند؛ اما در مقابل زنان غیر مسلمان ،مشرک و کافر نمیتواند.
در مورد اظهار کردن زینت در مقابل زنان ،حد مجازی وجود دارد .صاحب عروه الوثقی میگوید« :عورت زن ،قبل و دبر می-
باشد»(طباطبایی (یزدی).)221 :1419،
جزیری میگوید « :حد پوشش زن ،در خارج از نماز ،بین ناف تا زانوست در خلوت یا حضور محارم؛ یا نزد زنان غیر مسلمان و به جز
وجه و کفین تمام بدنش ،عورت میباشد»(جزیری1419 ،ق.)191:
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نتيجه گيري
 -1در میان امامیه و اهل سنت آرایش زن برای شوهر مستحب شمرده شده است ،و زنى که در آرایش و زینت خود براى شوهر کوتاهى
کند ،مورد نکوهش قرار گرفته است .نظافت ،آرایش و آماده کردن خود برای شوهر یکی از مسؤلیتهای اخالقی زن در برابر او می باشد.
 -2از نظر امامیه مرد و زنی که به هم محرمند میتوانند بدون قصد لذت به تمام بدن یکدیگر به غیر از عورت نگاه کنند و بر زن الزم
نیست بدن و زیباییهای خود را بپوشاند؛ اما مذاهب اهل سنت نگاه کردن به غیر از آنچه بین ناف تا زانو است را مجاز میدانند و اختالف آنها
در مواردی است که موجب مفسده میشود .و مالکیه خوف از فتنه ،و حنفیه و حنابله عدم تبرج را شرط میدانند.
 -3جمیع فقهای اسالم اتفاق نظر دارند ،بر اینکه زن باید بدن خود را به غیر از صورت و دستها از نامحرم بپوشاند؛ البته بعضی از
حنفیه قائل به وجوب پوشش صورت و برخی از حنبلیه معتقد به وجوب پوشش دستها میباشند .بنا به نظر مشهور فقهای اسالم پاها به دلیل
اینکه غالبا آشکارند ،پوشاندن آن از نامحرم واجب نیست؛ ولی اکثر فقهای متأخر امامیه و بعضی از حنفیه پوشاندن قدمها را از نامحرم را واجب
میدانند.
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